PROEFLOKAAL
VAN DE TAP

Tap 1 t/m 4 zijn standaard verkrijgbaar. Tap 5 t/m 8 kunnen wisselen dus vraag gerust aan ons personeel welke bieren op dit
moment verkrijgbaar zijn van de tap.
1. Grutte Pier Blond
Belgian Blonde / 4.5% ABV

25cl Tap €4.50

Een dorstlessend bier met een fruitig aroma. Heeft een moutige smaak en een hoppige bitterheid in de afdronk. Geïnspireerd op
onze Tripel en door het lage alcoholgehalte kan je van meerdere bieren genieten binnen een sessie, daarom noemen we dit bier
ook wel onze Session Tripel.

2. Grutte Pier Dubbel
Belgian Dubbel / 7% ABV

25cl Tap €4.50

Grutte Pier Dubbel is een smaakvol donker bier. Het bier heeft een aroma van donker fruit en banaan. De smaak is moutig,
karamel en zoet met een fruitigheid van banaan, vanille en is een beetje nootachtig. De afdronk gaat van zoet naar bitter.

3. Grutte Pier Witbier
Wheat Beer - Witbier / 5% ABV

25cl Tap €4.50

Grutte Pier Witbier is een fris en fruitig tarwe bier. Een heerlijke dorstlesser om van te genieten met een heerlijk zonnetje op je
gezicht. Dit bier is gebouwen met 100% lokale tarwe.

4. Grutte Pier Tripel
Belgian Tripel / 7.5% ABV

50cl tap €8.00

25cl Tap €4.50

Grutte Pier Tripel is een krachtig bier met een fruitig aroma. Heeft een volle moutige smaak en een zoetige bitterheid in de
afdronk. De moutigheid staat voor de tijd dat Grutte Pier nog een boer uit Kimswerd was. De zoetige bitterheid staat voor de
wraak op de Hollanders die zijn vrouw vermoordden.

5. Bretttûne #15
Brett Beer / 8% ABV

25cl tap €5.50

Complex fruitig karakter, zuurtje en subtiel vanille door het eikenvat. Dit bier is een mengeling van vaten 19, 23 en 24. Het basis
bier is de Grutte Pier Tripel die van 13-11-17 tot 17-07-19 in eiken houten vaten heeft gezeten.

6. Grutte Pier Bock
Bock - Doppelbock / 8% ABV

25cl Tap €5.50

De Grutte Pier Bock is een hout gerookt dubbel bock. Deze kruidige bock heeft een mooie rokerigheid met een lichte houttoets.
De zoetigheid met de kruidigheid van steranijs en zoethout maken dat dit een heerlijk bier is voor de herfst.

7. Vatgerijpt #18 Quadrupel Port
Belgian Quadrupel / 10% ABV

25cl tap €7.50

Vatgerijpt, of zoals hippe mensen het ook wel noemen: barrel aged, is het rijpen van bier op vaten waar eerst een andere drank
in heeft gezeten zoals whisky, bourbon of rum. Dit geeft het bier nog meer complexiteit en smaken van vanille, hout en de drank
die van origine in het vat heeft gezeten.

8. Elixer
Stout - Imperial / 11.5% ABV

15cl €5.50

25cl tap €6.50

Grutte Pier was in zijn tijd de grootste en sterkste man op aarde. Met zijn enorme zwaard onthoofde hij met gemak in één zwaai
zes Hollanders. De kracht die hij hiervoor nodig had kwam uit de liefde voor zijn familie, vrienden en Fryslân. Er zijn ook
verhalen dat hij zijn kracht voedde met een eigenaardig drankje uit een pittoresk Gallisch dorpje. Dit magische drankje zou
geneeskundige eigenschappen hebben en levensversterkend zijn. De alchemisten die deze dranken maakte zouden ook aan de
oorsprong hebben gestaan van het allereerste recept voor de Friese drank ‘Beerenburger’. De ingrediënten van deze dranken
zijn gebruikt in dit bier. Elixer is een Fries Helden Stout met Boomsma Beerenburger en is zo krachtig dat deze met enige
behoedzaamheid gedegusteerd dient te worden. Een donker bier met smaken van geroosterde mouten, drop, vrijgen en rozijnen.

FLES

Hier vind je zowel bieren uit ons vaste assortiment als onze seizoensbieren en specials.
Skerne Wiebe
Belgian Blonde / 6% ABV

33cl fles €6.00

Middeleeuws blond, ter ere van ‘Vrijheid, Vetes & Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden’, in het Fries Museum.

541 - IPA
IPA - Other / 6% ABV

33cl fles €5.75

Onze bieren staan er om bekend dat ze goed in balans zijn. Voor het eerst hebben we 2 bieren gebrouwen die op zichzelf niet in
balans zijn maar samengevoegd wel: een bittere IPA (541) en een zoete Blond (542). Afzonderlijk al erg lekker maar voeg je ze
samen in één glas dan ervaar je een echte Grutte Pier. Bram Kuypers is als kunstenaar geïnteresseerd in het landschap. Door
rond te dwalen zoekt hij naar bijzondere locaties en fenomenen, welke hij documenteert en er iets aan toevoegt. Voor Grutte
Pier 541 maakte Bram een bijna egaal grijze foto van mist boven water. Het watermerk en de gele gloed zijn toevoegingen
achteraf die het beeld doorbreken en tegelijkertijd een nieuwe harmonie aanbrengen.
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FLES

Hier vind je zowel bieren uit ons vaste assortiment als onze seizoensbieren en specials.
542 - Honing Blond
Honey Beer / 6% ABV

33cl fles €5.25

Onze bieren staan er om bekend dat ze goed in balans zijn. Voor het eerst hebben we 2 bieren gebrouwen die op zichzelf niet in
balans zijn maar samenvoegd wel: een bittere IPA (541) en een zoete Blond (542). Afzonderlijk al erg lekker maar voeg je ze
samen in één glas dan ervaar je een echte Grutte Pier. Bram Kuypers is als kunstenaar geïnteresseerd in het landschap. Door
rond te dwalen zoekt hij naar bijzondere locaties en fenomenen, welke hij documenteert en er iets aan toevoegt. Voor Grutte
Pier 542 vond hij een schuimende boom in de regen, welke hij na zonsondergang heeft gefotografeerd. Een passende
voorstelling in het landschap voor een zoet bier.

Lentebier
Bock - Hell / 6% ABV

33cl fles €5.50

Grutte Pier Lentebier is een bier om de lente mee te vieren. We komen van de mooie maar koude winter en gaan naar de warme
zomer. De natuur start weer op. De geur van bloemen en het geluid van vogeltjes. Grutte Pier zijn dochter Wobbel is als de lente,
jong, fris, fruitig en puur. Grutte Pier Lentebier is fruitig blond bier.

Grutte Pier Quadrupel
Belgian Quadrupel / 9.5% ABV

33cl fles €5.75

Grutte Pier Quadrupel is een bier vol kracht en smaak net als Grutte Pier zelf. Een geur van rozijnen, karamel en kaneel. De
smaak is zacht zoetig, kruidig, caramel en licht alcoholisch. Een licht bittere nasmaak met een mooi vol mondgevoel. Een bier
om meteen te degusteren of om een aantal jaren te laten rijpen.

Grutte Pier Bock
Bock - Doppelbock / 8% ABV

33cl fles €5.50

De Grutte Pier Bock is een hout gerookt dubbel bock. Deze kruidige bock heeft een mooie rokerigheid met een lichte houttoets.
De zoetigheid met de kruidigheid van steranijs en zoethout maken dat dit een heerlijk bier is voor de herfst.

Friese Boezem
Belgian Tripel / 7.5% ABV

33cl fles €6.50

De Friezen strijden al eeuwenlang tegen het water door terpen en dijken aan te leggen. Maar pas met de uitvinding van de
Friese Boezem hebben zij het water in toom gekregen. Deze boezems slaan overtollig (regen)water op in het hart van de Friese
polders. De boezems schenken leven aan Fryslân en de Friezen. Door klimaat verandering wordt ons klimaat steeds natter en
staan de boezems vaker onder druk. Rainbeer en Grutte Pier Brouwerij brouwen deze tripel met Fries regenwater om een ode te
brengen aan zowel ons eeuwige gevecht met het water als aan al die prachtige Friese boezems. Gjin rein, gjin bier Het recept
voor dit bier is gelijk aan onze Grutte Pier Tripel, het enige verschil is het regenwater.

540 Kveik
Blonde Ale / 6% ABV

33cl fles €5.25

De gist van KVEIK is Scandinavisch en clean maar heeft ook wilde kantjes. Bij een wilde gist laat je de natuur volledig op het
bier los. Bij KVEIK doe je dit ook maar dan heel erg gecontroleerd en kunstmatig. In scene gezet. Volgens De Grutte Pier
Brouwerij is de fotografie van Heleen Haijtema ook zo; clean met wilde kantjes. Heleen is beeldmaker en experimenteert met
zowel stilstaand als bewegend beeld. Haar beelden bevinden zich op het snijvlak van geënsceneerde fotografie en toeval met
een voorkeur voor licht absurdistische situaties.

Kracht In De Nacht - 2020
Stout - Russian Imperial / 10% ABV

33cl fles €7.00

De kracht van Grutte Pier was onmetelijk. Iedere tegenstander verloor zijn hoofd nog voor het inademen van de schrik. De strijd
van de Friese volksheld vond plaats in de nacht. De kracht in die nachten is de inspiratie voor dit bier “Kracht in de Nacht”. Dit
bier van de Grutte Pier Brouwerij is een kracht in de nacht voor allen die hem gaan drinken. Een donker bier met smaken van
geroosterde mouten, drop, vijgen en rozijnen. Bij het openen van de fles ziet het bier voor het eerst het licht. De fles is lichtdicht
door een matte laag en heeft 12 maanden liggen rijpen op een koele locatie. In deze periode van bezinning ondergaat het bier
een smaakevolutie en ontwikkelt het zijn kracht.

Kracht In De Nacht - 2019
Stout - Russian Imperial / 10% ABV

33cl fles €7.00

Kracht In De Nacht - 2018
Stout - Russian Imperial / 10% ABV

33cl fles €8.00

Kracht In De Nacht - 2017
Stout - Russian Imperial / 10% ABV

33cl fles €9.00

Amber
Brown Ale - Belgian / 6.5% ABV

33cl fles €5.25

Pompeblêd is de Friese benaming voor het blad van de gele plomp, ofwel het plompeblad. De naam wordt gebruikt om de zeven
rode leliebladvormige bladen op de Friese vlag aan te duiden. De zeven rode 'pompeblêden' verwijzen naar de middeleeuwse
Friese 'zeelanden': landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Wezer. Er zijn nooit precies zeven van deze bestuurseenheden
geweest, het getal zeven heeft waarschijnlijk de connotatie 'veel'. Sommige bronnen gaan wel uit van zeven Friese landen:
West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Emsingo en Jeverland.
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GROTE FLES

Leuk om met elkaar te delen.
Grutte Pier Tripel
Belgian Tripel / 7.5% ABV

75cl fles €13.50

Amber
Brown Ale - Belgian / 6.5% ABV

75cl fles €13.50

Bretttûne Botanisch
Brett Beer / 8% ABV

75cl fles €20.00

Een uniek bier van de brouwer. Het bekende Bretttûne bier met botanische kruiden. Slechts 150 flessen van beschikbaar.

BRETTTÛNE

Wilde en licht zure bieren. De Bretttûne bieren hebben een extra vergisting ondergaan met een Brettanomyces gist in een Frans
eikenhouten ton. We noemen dit bier daarom een Bretttûne bier, deze bierstijl is een combinatie van het woord Brett en tûne
(Fries voor ton) en de 3 t’s staan voor de drie-eenheid; Bier, Ton en Brett. De bierstijl Bretttûne kenmerkt zich door een complex
fruitig karakter, zuurtje en subtiel vanille door het eikenhout. Een bier wat je gerust jaren donker en koel kan wegzetten om verder
te laten rijpen.
Bretttûne #9
Brett Beer / 8.7% ABV

33cl fles €6.75

Dit is een blend van 1 ton Grutte Pier Blond, 1 ton Grutte Pier Blond met dryhop en 1 ton Grutte Pier Tripel die van 11-09-2017 tot
13-03-2018 in het vat hebben gezeten.

Bretttûne #10
Brett Beer / 5% ABV

33cl fles €6.75

Bretttûne #11
Brett Beer / 8% ABV

33cl fles €6.75

Dit bier is een mengeling van de vaten 13, 14, 15, 16 en 17. Het basis bier is de Grutte Pier Tripel die van 17-11-17 tot 15-11-18 in
eiken houten vaten heeft gezeten.

Bretttûne #16 Dubbel
Brett Beer / 6% ABV

33cl fles €6.75

Dit bier is een mengeling van de vaten 23 en 24. Het basis bier is de Grutte Pier Dubbel en de Grutte Pier Tripel die van 04/12/
2017 tot 04/09/2019 in eiken houten vaten heeft gezeten.

Bretttûne #18 Mango
Brett Beer / 7.5% ABV

33cl fles €6.75

Dit bier komt uit vat 9, 10, 11 en 12. Het basis bier is de Grutte Pier Tripel die van 13-03-19 tot 01-11-19 in eiken houten vaten heeft
gezeten en daarna een extra lagering met mango heeft gehad.

Bretttûne #19
Brett Beer / 7.5% ABV

33cl fles €6.75

Bretttûne #20
Brett Beer / 8% ABV

33cl fles €6.75

Bretttûne #24
Brett Beer / 8% ABV

33cl fles €6.75

Dit bier komt uit vat 27. Het basis bier is de Grutte Pier Tripel die van juni 2020 tot januari 2021 in een eiken houten vat gezeten.

Bretttûne #25
Brett Beer / 8% ABV

33cl fles €6.75

Dit bier komt uit vat 15. Het basis bier is de Grutte Pier Tripel die van november 2018 tot april 2020 in een eiken houten vat heeft
gezeten.

Bretttûne #26
Brett Beer / 8% ABV

33cl fles €6.75

Dit bier komt uit vat 16. Het basis bier is de Grutte Pier Tripel die van november 2018 tot april 2020 in een eiken houten vat heeft
gezeten.

VATGERIJPTE BIEREN

Vatgerijpt, of zoals hippe mensen het ook wel noemen: barrel aged, is het rijpen van bier op vaten waar eerst een andere drank in
heeft gezeten zoals whisky, bourbon of rum. Dit geeft het bier nog meer complexiteit en smaken van vanille, hout en de drank die
van origine in het vat heeft gezeten.
Vatgerijpt #8 Quadrupel Cabarnet Sauvignon
Belgian Quadrupel / 10% ABV

33cl fles €7.50

Vatgerijpt #9 RIS Sauternes
Stout - Russian Imperial / 10% ABV

33cl fles €8.50
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VATGERIJPTE BIEREN

Vatgerijpt, of zoals hippe mensen het ook wel noemen: barrel aged, is het rijpen van bier op vaten waar eerst een andere drank in
heeft gezeten zoals whisky, bourbon of rum. Dit geeft het bier nog meer complexiteit en smaken van vanille, hout en de drank die
van origine in het vat heeft gezeten.
Vatgerijpt #10 Gerstewijn Sauternes
Barleywine - Other / 10% ABV

33cl fles €9.50

Vatgerijpt #11 RIS Aguardiente
Stout - Russian Imperial / 10% ABV

33cl fles €8.50

Vatgerijpt #12 Dikke Stout Aguardiente
Stout - Imperial / 10% ABV

33cl fles €8.50

Vatgerijpt #13 Quadrupel Aguardiente
Belgian Quadrupel / 10% ABV

33cl fles €8.50

Vatgerijpt #14 Gerstewijn Rum
Barleywine - Other / 10% ABV

33cl fles €9.50

Vatgerijpt #15 Dikke Stout Rum
Stout - Imperial / 10% ABV

33cl fles €9.50

Vatgerijpt #17 Gerstewijn Port
Barleywine - Other / 10% ABV

33cl fles €10.50

Vatgerijpt #19 Dikke Stout Port
Stout - Imperial / 10% ABV

33cl fles €10.50

Vatgerijpt #20 Quadrupel Whisky Highland
Belgian Quadrupel / 10% ABV

33cl fles €9.50

Vatgerijpt #23 Dikke Stout Port Blauwe Bessen Mede
Stout - Imperial / 10% ABV

33cl fles €9.50

Vatgerijpt #24 Dikke Stout Heaven Hill Bourbon
Stout - Imperial / 10% ABV

33cl fles €9.50

Vatgerijpt #25 Quadrupel Isle of Jura Whisky
Belgian Quadrupel / 10% ABV

33cl fles €8.50

Vatgerijpt #26 Quadrupel Rook Whisky & Bourbon
Belgian Quadrupel / 10% ABV

33cl fles €8.50

Vatgerijpt #28 Dubbel Bourbon Bosvruchten Mede
Belgian Dubbel / 7.5% ABV

33cl fles €8.50

Vatgerijpt #31 Witbier Vino de Naranja
Wheat Beer - Witbier / 5% ABV

33cl fles €7.00

Vatgerijpt ALS Quadrupel V2C Barrel Aged Gin En Bourbon
Belgian Quadrupel / 10% ABV

33cl fles €8.50

Vatgerijpt No. K2 Quad Stout Aguardiente Sauterness Rode Wijn
Stout - Imperial / 10% ABV

50cl €17.50

Vatgerijpt No. K3 Quad Whisky Bourbon
Belgian Quadrupel / 10% ABV

50cl €17.50

ZONDER ALCOHOL EN ALCOHOLARM
Koffie/Thee

€2.50

Fritz Kola Cola

€3.50

Fritz Kola Suikervrij

€3.50

Fritz Kola Citroen

€3.50

Fritz Kola Sinas

€3.50

Fritz Kola Appel/Kers/Vlierbes

€3.50

Fryske Vrucht Appelsap

€3.50

Jever fun - <0,5%

€4.00

Playground - VANDESTREEK - <0,5%

€5.50
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